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LACTORGANIC AC 24-21  
LAM  

 

      

Økologisk mælkeerstatning til lam (økologisk tilskudsfoder til lam) 
Sammensætning 
 

Sødmælkspulver *, Skummetmælkspulver* 
 

Anvendelse 
 
Foder til lam som supplement til foder af god kvalitet. 
Hold frisk vand tilgængeligt for dyr til enhver tid. 
Dette foder kan kun bruges i økologisk landbrug med en komplementering af andre råvarer fra økologisk landbrug  
Må ikke anvendes til andre arter  
* fra økologisk landbrug  
** produkter fra bedrifter i konvertering til økologisk landbrug 
Respekter brugervejledningen 
100% af tørstoffet i foderet kommer fra landbrug 
100% af tørstoffet, der kommer fra landbrug, er ingredienser fra økologisk landbrug 
0,00% af tørstoffet fra ingredienser fra økologisk landbrug er ingredienser fra bedrifter i konvertering til økologisk landbrug. 
0,00% af tørstof fra landbrugsingredienser er ingredienser, der ikke kommer fra økologisk landbrug og ikke kommer fra bedrifter i omstilling til organisk landbrug 
 
 
KOSTPLAN:  

     Brugsanvisning: 

-Koncentration: 140 g mælkepulver / liter vand; 
(1 kg pulver + 6 liter vand = 7 liter mælk) 
- Vandtemperatur: 55°C - tag halvdelen af vandmængden og bland med 
mængden af mælkepulver - tilsæt derefter den anden halvdel af vand 
- til drikketemperatur på 38-40 ° C 
 
ANBEFALING TIL BRUG: 
- Kontroller renheden af klargøringsværktøjerne. 
- Respekter spisetider. 
- Efter 10-15 dage skal du sørge for rent vand og hø. 

      - Kontroller regelmæssigt vandets renhed. 
      - Luk poserne ordentligt efter brug 
 

Analytiske bestanddele 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer pr. kg 
   

 
Opbevaring og udløbsdato:  
Anvendes inden 12 mdr. efter produktion.  

Opbevares på et køligt, tørt sted i emballagen. 

  
 

                         
 
 

 
 
 
  
  

Antal dage Daglig tildeling 

1 à 6 Kun råmælk 

7 à 14 1.5 liter  i 2 eller 3 måltider 

15 à 22 2.5 liter  i 2 eller 3 måltider 

23 à 49 3.0 liter  i 2 eller 3 måltider 

50  ved fravænning 1.5 liter  i 2 eller 3 måltider 

Vand 5 % 

Rå proteiner 24 % 

Fedt 21 % 

Cellulose 0 % 

Aske 6.7 % 

Calcium 1.3 % 

Natrium 0.6 % 

Fosfor 0.8 % 

Sporelementer 

Jern 7 mg/kg 

Zink 36 mg/kg 

Mangan 1.37 mg/kg 

Jod 0.73 mg/kg 

Selen 0.18 mg/kg 

  

Vitaminer                                                                               

Vitamin A 25 000 UI/kg 

Vitamin D3 2 000 UI/kg 

Vitamin E                                                                      
 

50 mg/kg 

  

  

  

 

 
 
 

Batch nummer. P2544 
Dato for produktion: 30/03/2022 
 

25 KG 
                    Certified by FR-BIO-13 

                                Agriculture: UE 

 

 


